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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
      Συνάδελφοι 
 

      Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας θα βρείτε μια δημοσίευση με 
τίτλο ΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ στο οποίο συνοψίζονται οι νομικές 
ενέργειες που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν το επόμενο διάστημα. 
Αφορά βέβαια όσους συμμετείχαν στις σχετικές διαδικασίες. Για άλλη 
μια φορά υπενθυμίζουμε ότι πρέπει πάντοτε να κρατάτε 
φωτοαντίγραφα των αιτήσεων ή εξωδίκων και τους αριθμούς 
πρωτοκόλλου για να βρίσκονται στην διάθεση των νομικών όποτε σας 
ζητηθούν. 
     Θα πρέπει όμως εδώ να διευκρινίσουμε ότι ο Σύλλογος, βάσει και 
του καταστατικού του, δεν υπάρχει απλά και μόνο για να ενημερώνει 
για τις νομικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν αλλά και για οτιδήποτε 
αφορά στην καθημερινότητά μας ως εργαζομένων. Είναι απαράδεκτο 
να υπάρχουν ιατρεία που δεν έχουν θέρμανση, να υπάρχουν μονάδες 
με ελλείψεις υλικών, κλπ. και να μην ενημερώνεται ο Σύλλογος. Κατά 
διαστήματα, παρεμπιπτόντως, ενημερωνόμαστε για διάφορα 
προβλήματα που αφορούν όλους μας, όπως για παράδειγμα για την 
συνάντηση παθολόγων, παιδιάτρων  και γενικών ιατρών στην 3η ΥΠΕ με 
θέμα συζήτησης τον οικογενειακό ιατρό,  για την οποία κανείς δεν 
ενημέρωσε, έστω και ανεπίσημα τον Σύλλογο. 
     Μπορεί οι πολλαπλές νομικές ενέργειες που απαιτήθηκε να γίνουν, 
για θέματα που δεν έβρισκαν άλλες διόδους επίλυσης, να 
δημιούργησαν την εντύπωση ότι ο Σύλλογος διεκδικεί μόνο δικαστικά. 
Ανατρέχοντας όμως στο παρελθόν, σίγουρα, θα θυμηθείτε ενέργειες 
που απέδωσαν χωρίς να περάσουν από δικαστικές αίθουσες (πχ 
αναγνώριση χρονοεπιδόματος, αναδρομικά, 15ετία για τη χορήγηση 
βαθμού Διευθυντή και αναλογικά μείωση του χρόνου και για τους 



άλλους βαθμούς κλπ).  Ρίχνοντας μια ματιά στο καταστατικό μας 
μπορείτε να δείτε το εύρος των αρμοδιοτήτων του συλλόγου. 
     
 
 
     Πάντοτε ήμασταν και παραμένουμε ανοικτοί σε ιδέες και προτάσεις 
για βελτίωση τόσο της λειτουργίας του Συλλόγου όσο και της 
απασχόλησής μας στα Κέντρα Υγείας 
     Κύριοι τομείς πέραν των άλλων είναι και οι δράσεις που θα 

αναλάβουμε σε θέματα προληπτικής ιατρικής  καθώς και το κοινωνικό 

έργο. Ελπίζουμε στη συμμετοχή όλων για να ξεκινήσουμε υλοποιώντας 

μια παλαιότερη σκέψη για διοργάνωση Της 1Ης ημερίδας για την ΠΦΥ 

και με τίτλο: ΤΙ ΤΟ ΝΕΩΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ; 

 
 
     Στο fax και στο e-mail του Συλλόγου όπως και στα τηλέφωνα των 
μελών του ΔΣ που είναι πάντοτε στη διάθεσή σας  θα περιμένουμε 
προτάσεις, ιδέες αλλά και προβληματισμούς.  
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